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1. GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel 

verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler 

hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme 

ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak 

kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına 

ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 

Anayasa’nın ilgili maddesinin son cümlesi uyarınca 07/04/2016 tarihinde 29677 sayılı Resmî 

Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK 

Kanunu”) ile de kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve 

kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar 

düzenlenmiştir.  

Anayasa ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda hazırlanan 

bu Politikanın amacı KVK Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun 

sağlanmasıdır. 

İşbu Politikanın amacını Politika ile yönetilen ORBEL A.Ş. (Bundan böyle kısaca ORBEL olarak 

anılacaktır)’ nin çalışanları, çalışan adayları, müşterileri/misafirleri, tedarikçileri ile üçüncü 

kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır.  İş bu Politika’ ya yönlendirme yapıldığı 

takdirde ilgili kişinin onay vermesi durumunda bu kuralların tamamı ile ilgili bilgi sahibi 

olunduğu, bunların okunduğu ve ilgili kişinin bu içerik ile ilgili olarak ORBEL’i kanundan 

kaynaklı sorumlulukları ve yükümlülüklerini yerine getirdiği hususlarında ibra etmiş sayılacaktır.  

ORBEL, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki düzenlemeleri kısmen ya da tamamı ile 

yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına 

sahip olup, yasal mevzuat değişiklikleri hem ORBEL hem de kişisel verileri işlenen ilgili kişileri 

tarafından bağlayıcı olarak kabul edilecektir. 

1.1. Amaç 

ORBEL A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmış özel hayatın gizliliği, 

uluslararası sözleşmeler, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun 

olarak kişisel verilerin işlenmesini öncelik olarak belirlemiştir. 

ORBEL Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”); kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen ORBEL A.Ş.’ nin saklama ve imha faaliyetleri 

kapsamında uyacağı usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Politika ile 6698 sayılı Kanun ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 

Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca düzenlenen ORBEL 

olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve ilgili kişileri kişisel verilerinin işlendikleri amaç 

için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale 

getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek hedeflenmektedir. 
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1.2. Kapsam 

İşbu Politika’ nın kapsamı dâhilinde ticari, hukuki ve idari faaliyetlerimizi gerçekleştirme esnasında 

kişisel verileri işlenen ilgili kişiler; mevcut personellerimiz, iştirağı olduğumuz ve işbirliği 

içerisinde olduğumuz kurumların çalışanları, çalışan adaylarımız ve stajyerlerimiz, ziyaretçilerimiz, 

müşterilerimiz, misafirlerimiz, tedarikçi çalışanı ve yetkilileri ve habere konu olan kişilere ait tüm 

kayıt ortamlarında tarafımızca işlenen tüm kişisel verileri kapsar. 

1.3. Tanımlar 

İşbu Politika’ da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:  

  

Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür 

iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler 

sağlayan rıza 

Anonim hale getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 

kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 

getirilmesi, 

İhale İsteklisi ORBEL’ in mal veya hizmet aldığı gerçek kişi veya tüzel kişi 

personeli (Kurum yetkilisi/çalışanı) 

Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 

bilgi, 

Kişisel verilerin 

işlenmesi 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan 

yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 

edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler 

üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 

İlgili Kişi KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak tanımlanan, kişisel verisi 

işlenen, veri sahibi gerçek kişi 

Kişisel Veri Sahibi 

Başvuru Formu 

İlgili kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan 

haklarına ilişkin başvurularını yaparken yararlanacakları başvuru 

formu 

KVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Özel nitelikli kişisel 

veri 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 

mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da 

sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 

tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri 

Veri Envanteri ORBEL’in iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu 

kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel 

verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla 
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ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı kişisel veri varlık 

envanteri 

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına 

kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi 

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan 

gerçek veya tüzel kişi 

Veri Sorumluları Sicili 

(VERBİS) 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından 

tutulan veri sorumluları sicili 

Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 

işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam  

Kişisel Verilerin 

Silinmesi 

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için 

hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi 

Kişisel Verilerin Yok 

Edilmesi 

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri 

getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi 

Kişisel Verilerin 

Anonim Hale 

Getirilmesi 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi 

Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 

Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 

 

2. SORUMLULUKLAR 

 

ORBEL bünyesinde Kanun, Yönetmelik, Prosesler (Politika, Taahhütname, Metin, Form) 

kapsamında kişisel verinin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhasına dair gereklerin yerine 

getirilmesi, teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, çalışanların eğitimi ve 

farkındalığının artırılması amacıyla tüm çalışanlar, dış hizmet sağlayıcıları, kişisel veri işleyen 

herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur.  

Organizasyon yapısı dâhilinde her iş birimi (Koordinatörlükler, Yönetmenlikler, Birimler) kendi 

iş süreçlerinde ürettiği veriyi hukuka uygun saklamak ve veri güvenliğini sağlayarak korumakla 

yükümlüdür.  

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme 

ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu irtibat kişisi olarak  atanan İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Koordinatörü Serap UZUN’dadır. 

Ayrıca İdare bünyesinde Kişisel Veri Koruma Komitesi kurulmuştur. Komitenin temel 

sorumluluğu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca şirketin yükümlülüklerini takip ve koordine ederek 

gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.  

Kişisel verilerin iş süreçlerinin yürütülmesi için toplanmasından veya işlenmesinden, işbu Politika 

ile uyumlu proseslerin tesis edilmesinin sağlanmasından, mevzuat ve sözleşme sorumluluklarının 

yerine getirilmesinden nihai olarak ORBEL KVK Komitesi sorumludur.  
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Tablo-1: Saklama ve İmha Süreçleri Görevli Listesi 

ÜNVAN GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

Koordinatör (Veri 

İrtibat kişisi/KVK 

Komite Başkanı) 

İdare’nin KVKK mevzuatına uyum süreciyle ilgili faaliyet gösteren 

tüm görevli birimleri denetlemekle sorumludur. 

Avukat-İnsan 

Kaynakları ve 

Eğitim Yönetmeni 

Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, güncellenmesi ve ilgili 

ortamlarda yayımlanmasından sorumludurlar. 

Hukuk Birimi ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Yönetmenliği, KVKK 

uyum süreçlerini koordine etmek ve kişisel verilerin işlenmesi, 

saklanması ve imha edilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak 

sorumludur.  

Tüm Birim 

Yönetmenleri 

Her yönetmen kendi birimi ile sınırlı olmak üzere, personelin görevini 

politikalara uygun olarak yürütmesinden, kendi yürüttükleri süreçlerle 

ilgili olarak KVKK’ya uyum amacıyla kişisel verilerin işlenmesi, 

saklanması ve imha edilmesi için gerekli tedbirleri almaktan 

sorumludur.  

Bilgi İşlem Birimi 

Yetkilisi 

Politikaların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak, teknik uygulamalar, 

tedbirler ve teknik imha prosedürleri (manyetize etme vb.) konusunda 

teknik çözümlerin sunulmasından ve uygulanmasından sorumludur.  

 

3. KAYIT ORTAMLARI 

Kişisel veriler, ORBEL tarafından aşağıda listelenen ortamlarda kanunlara uygun olarak güvenli 

bir şekilde saklanır. 

Tablo-2: Kişisel Verilerin İşlendiği (Saklandığı) Ortamlar 

Elektronik Ortamlar Elektronik Olmayan Ortamlar 

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, 

veritabanı, web, dosya paylaşım, Exchange 

server, file server, Zirve, SQL server, Perkotek) 

• Yazılımlar (Microsoft Office Programları, 

Zirve, Bmspark, VGuard CMS, Perkotek, Orbel 

Bulut, Özel Güvenlik EGM, EBYS, Nextbike, 

Kayak Merkezi Takip Yazılımı) 

• Mobil Cihazlar ( Telefon, Tablet)  

• Video Kaydı ve Ses Kaydı 

• Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü) 

• Optik diskler (CD, DVD vb.) 

• Çıkarılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.) 

• Kâğıt, defterler 

• Yazılı, basılı, görsel ortamlar 

• Birim dolapları/çekmeceleri, birim kilitli 

dolapları/çekmeceleri, klasörler, kompakt 

kilitli arşiv dolabı 
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• Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi 

• Bulut ortamlar 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 

ORBEL, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, 

yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak olarak bu Politika’yı uygulayacaktır.  

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ORBEL tarafından özellikle hizmet faaliyetlerin 

sürdürülebilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, çalışan haklarının ve yan 

haklarının planlanması ve ifası ile hizmet alan vatandaş ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla 

yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili 

mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. 

ORBEL tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak; süreçlere 

bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında 

saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;  

Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’ e kayıtta ve kişisel Verileri Saklama ve İmha 

Politikası’ nda yer alır. Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde ORBEL 

tarafından güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok 

etme veya anonim hale getirme işlemi ORBEL tarafından yerine getirilir.  

4.1. Kişisel Verilerin Saklanmasını ve İmhasını Gerektiren Hukuki Sebepler 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

4857 sayılı İş Kanunu 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

Bilgi Edinme Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 

Kimlik Paylaşım Sistemi Yönetmeliği 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

696 sayılı KHK 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 

6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

9464 sayılı Engelliler Hakkında Kanun  

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 

4736 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
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5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında 

Kanun 

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması Ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında 

Yönetmelik 

4.2. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreleri 

ORBEL tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel 

verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden 

yararlanılmaktadır: 

1. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu 

süreye riayet edilir.  

2. Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi 

veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre 

öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla; 

a. Kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel 

nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur.  

b. Verinin saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin 

saklanmasında ORBEL ’in meşru bir amacının olup olmadığı tespit edilir. Saklanmasının 

KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, 

yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

c. Verinin saklanmasının KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan 

hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar 

çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona 

ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

Saklama süresi dolan kişisel veriler, işbu Politikada Tablo-3’de yer alan imha süreleri çerçevesinde, 

yıllık periyotlarla işbu Politikada yer verilen usullere uygun olarak imha edilir. 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler 

kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç 

yıl süreyle saklanır. 

Tablo-3: Saklama ve İmha Süreleri 

Veri Kategorisi 
Veri Saklama 

Süresi 
İmha Süresi 

1-Kimlik 

(Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, 

Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus 

cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.) 

Hukuki 

ilişki+15 Yıl 

Saklama suresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

suresinde 

2-İletişim 

(Adres, Telefon numarası, E-posta adresi, 

İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi 

v.b.) 

Hukuki 

ilişki+10 Yıl 

Saklama suresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

suresinde 
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3-Lokasyon (Araç gps takip bilgileri) 3 Yıl 

Saklama suresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

suresinde 

4-Özlük 

(Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş 

belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, 

Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme 

raporları v.b.) 

Hukuki 

ilişki+15 Yıl 

Saklama suresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

suresinde 

5-Hukuki İşlem  

(Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava 

dosyasındaki bilgiler v.b.) 

35 Yıl 

Saklama suresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

suresinde 

6-Müşteri İşlem (Otopark fişi, müşteri cari kart) 
Hukuki ilişki+5 

Yıl 

Saklama suresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

suresinde 

7-Fiziksel Mekan Güvenliği 

(Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt 

bilgileri, Kamera kayıtları v.b.) 

30 gün   

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

8-İşlem Güvenliği 

(IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış 

bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.) 

2 Yıl 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

10-Finans (Iban, Kredi kartı, mal varlığı bilgileri) 
Hukuki 

ilişki+15 Yıl 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

11-Mesleki Deneyim 

(Çalışılan Kurum, Unvan, Diploma bilgileri, 

Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, 

Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.) 

Hukuki 

ilişki+15 Yıl 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

13-Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

(Organizasyon fotoğrafları, Ses kayıtları, Görsel 

ve İşitsel kayıtlar v.b.) 

3 Yıl 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar 

(Diğer inançlarına ilişkin bilgiler, Dini aidiyetine 

ilişkin bilgiler, Felsefi inancına ilişkin bilgiler, 

Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler v.b.) 

- 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 
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20-Sendika Üyeliği 15 Yıl 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

21-Sağlık Bilgileri  

(Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu 

bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz 

ve protez bilgileri v.b.) 

15 Yıl 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

23-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 

(Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik 

tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.) 

15 Yıl 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

24-Diğer; Araç plaka ve model bilgisi,  15 Yıl 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

25-Diğer; yakınına ait kimlik bilgileri, iletişim 

bilgileri, sağlık verileri, çocuğuna ait öğrenim 

bilgileri 

10 Yıl 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

26-Diğer; CV,referans bilgileri 

İşe alım 

değerlendirme 

süresince 

Saklama süresinin 

bitimini takip eden ilk 

periyodik imha 

süresinde 

 

4.3. Periyodik İmha Süresi 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 

Yönetmelik’in 11 inci maddesi gereğince ORBEL, periyodik imha süresini 6 ay olarak 

belirlemiştir. Buna göre, ORBEL’de her yıl Mayıs ve Kasım aylarında periyodik imha işlemi 

gerçekleştirilir. 

 

5. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER 

5.1. İdari Tedbirler 

➢ Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin 

hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin 

önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması hakkında kişisel verilerin korunması 

mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında eğitimler verir/verdirmektedir. 

➢ Saklanan kişisel verilere Kurum içi erişim, iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile 

sınırlandırır.  
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➢ Çalışanlara gizlilik sözleşmesi, bilgi güvenliğine ilişkin politikalar, taahhütnameler imzalatılarak 

özlük dosyasında muhafaza edilir. 

➢ Politika ve prosedürlere uymayan çalışanlara yönelik disiplin prosedüründe ilgili hükümler 

hazırlanmıştır.  

➢ Komite işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, 

veri ihlali bildirim politikasını uygular, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir. 

➢ Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel 

verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut 

sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar. 

➢ Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli 

denetimleri yapar/yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini 

giderir. 

5.2. Teknik Tedbirler 

➢ Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar. 

➢ Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 

➢ Antivirüs sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımların kurulmasını 

sağlar. 

➢ Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 

➢ Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 

➢ Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır. 

➢ Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.  

➢ Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin 

gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür. 

➢ Verilerin Belediye dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının 

temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar. 

➢ İhtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar. 

➢ Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında 

tutulmasını sağlar. 

➢ Sunucular ve kullanıcı bilgisayarlarında kompleks yapıya sahip parolalar kullanılmaktadır. 

➢ Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri 

alınmaktadır. 

➢ Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde 

sağlanır. 

➢ Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi 

güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur. 

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA USULLERİ 

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda 

yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile ORBEL, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun 

olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 

Kişisel Verileri resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.  
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6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi 

Kişisel Verilerin silinmeleri, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 

tekrar kullanılamaz hale getirilmeleridir. Mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde işlenmiş olan 

Kişisel Verilerin, işlenme nedenleri ortadan kalktıktan sonra, ORBEL re’sen ya da ilgili kişinin 

talebi üzerine Kişisel Verileri siler. 

Bulut ortamında ya da yerel optik, manyetik ya da dijital ortamlarda tutulan Kişisel Veriler bir 

daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutlarla silinirler. Bu şekilde silinen verilere ilgili 

kullanıcılar bir daha ulaşamazlar. 

Matbu ortamlarda bulunan Kişisel Veriler ise karartma, karalama, buzlama yöntemi ile silinirler.  

Tablo-4: Kişisel Verilerin Silinmesi 

Veri Kayıt Ortamı Açıklama 

Sunucularda Yer 

Alan Kişisel 

Veriler  

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre 

sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların 

erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.  

Elektronik 

Ortamda Yer Alan 

Kişisel Veriler 

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını 

gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer 

çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 

kullanılamaz hale getirilir. 

Fiziksel Ortamda 

Yer Alan Kişisel 

Veriler 

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren 

süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi 

hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 

kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde 

çizilerek / boyanarak / silinerek/karalanarak karartma işlemi de 

uygulanır. 

Taşınabilir 

Medyada Bulunan 

Kişisel Veriler  

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden 

saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi 

tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine 

verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.  

 

6.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 

Kişisel Verilerin yok edilmeleri, kişisel verilerin hiçbir kişi tarafından erişilemez, geri getirilemez 

ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir. Belediye, mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmiş 

olan Kişisel Verilerin işlenme nedenleri ortadan kalktıktan sonra resen ya da ilgili kişinin talebi 

üzerine Kişisel Verilerin bulunduğu kayıt ortamlarını sonradan kullanılamayacak bir şekilde 

fiziksel olarak yok eder. 

Matbu ortamda bulunan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek 

şekilde yok edilir. 
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Yerel optik, manyetik ya da dijital ortamlarda saklanan Kişisel Veriler açısından, optik, manyetik 

ya da dijital medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok 

edilmesi işlemidir. Medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden 

geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır. 

Tablo- 5: Kişisel verilerin yok edilmesi 

Veri Kayıt 

Ortamı 
Açıklama 

Fiziksel 

Ortamda Yer 

Alan Kişisel 

Veriler  

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süresi 

sona eren evraklar, kâğıt kırpma makinelerinde veya yakılaral geri 

döndürülemeyecek şekilde yok edilir.  

Optik / 

Manyetik 

Medyada Yer 

Alan Kişisel 

Veriler  

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını 

gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline 

getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, 

manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik 

alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale 

getirilir.  

6.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 

Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği 

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 

kastedilmektedir. 

Kişisel Verilerin anonim hale getirilmeleri için ORBEL maskeleme, toplulaştırma, veri türetme ve 

veri karma yöntemlerini kullanır. 

 

7. POLİTİKANIN YAYIMLANMASI 

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda (https://orbel.com.tr/ ) olmak üzere iki 

farklı ortamda yayımlanarak kamuya açıklanır. 

 

8. POLİTİKANIN REVİZE EDİLMESİ 

Politika, mevzuat değişikliklerinde ve ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler 

güncellenir. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili 

maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.  

 

9. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 

Politika, ORBEL’in internet sitesinde ((https://orbel.com.tr/) yayınlanmasının ardından yürürlüğe 

girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı 

eski nüshaları Genel Müdürlüğün oluru ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından 

https://orbel.com.tr/
https://orbel.com.tr/
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iptal edilerek imzalanır ve en az 5 yıl süre ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörlüğü 

tarafından saklanır. 


